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METODOLOGIJA 

NAMEN

Ugotoviti stanje zaposlovanja ter enakopravnosti med 
spoloma in starostnimi skupinami, s poudarkom na domači 

regiji

POSTOPKI

Izbor, obdelava podatkov; normalizirana razlika; 
koeficient; korelacija; indeks, deleži v odstotkih 

APLIKACIJE

Microsoft Excel za izračune, tabele, grafikone; QGIS 
za karte, izračune; Microsoft PowerPoint za 

poročilo

KRATICE

SR … statistična regija; PSR … podravska statistična 
regija; DAm … delovno aktivni moški; DAž … 

delovno aktivne ženske; ABS … absolutne 
vrednosti; KDP … koeficient delovne privlačnosti; 

DA … delovno aktivni prebivalci



ZAPOSLITVENA ENAKOST

CILJ

• Ugotoviti stanje neenakosti pri zaposlovanju glede na spol.

PODATKI

• Število delovno aktivnih po spolu in izračunana normalizirana 
razlika.

UGOTOVITVE

• Največja neenakost (razlika) med DAm in DAž je v občinah z 
največjim številom prebivalstva – Ljubljana, Maribor, Kranj, 
Koper in Celje (prevladujejo DAm).

• Glede na absolutne vrednosti normalizirane razlike, s katero 
se zmanjša vpliv števila prebivalstva, so največje neenakosti v 
občinah Štore, Hoče – Slivnica, Rečica ob Savinji; najmanjše 
pa v občinah Bled, Vipava in Podčetrtek.

• Občine z največjo prevlado DAž so Dornava, Kostanjevica na 
Krki, Kobilje; z največjo prevlado DAm pa Štore, Hoče –
Slivnica in Rečica ob Savinji.

• Občine v PSR z največjimi razlikami med spoli so Majšperk, 
Selnica ob Dravi, Juršinci, Kungota; z najmanjšimi razlikami pa 
Sveta Trojica v Slov. goricah, Maribor, Oplotnica in Slovenska 
Bistrica.

Občina DAm DAž Razlika ABS

Bled 1405 1397 8 0.003

Vipava 908 902 6 0.003

Podčetrtek 581 577 4 0.003

Velika Polana 95 96 -1 0.005

Izola 2886 2853 33 0.006

Štore 1500 386 1114 0.591

Hoče – Sliv. 3474 1132 2342 0.508

Rečica ob S. 389 143 246 0.462

Šentrupert 703 272 431 0.442

Loški Potok 201 85 116 0.406

DANRABS
=

DAm – DAž

DAm + DAž
Slika 1: Enačba za izračun absolutnih vrednosti normaliziranih razlik, 

pri tem večje vrednosti pomenijo večje razlike.
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Tabela 1: Občine z najmanjšo in največjo normalizirano razliko pri 
zaposlovanju glede na spol v Sloveniji leta 2020 (Vir podatkov: SURS).



CILJ

• Ugotoviti občine z najvišjimi in najbolj 
enakopravnimi plačami.

PODATKI

• Neto plača, plačilna vrzel in izračunan 
koeficient delovne privlačnosti.

DELOVNA PRIVLAČNOST

UGOTOVITVE

• Najbolj privlačna občina za delo je Kamnik, najmanj pa Trnovska vas.

• Za PSR je značilna nizka delovna privlačnost, saj se tam nahaja največ občin z nizko 
vrednostjo koeficienta. Med desetimi najmanj privlačnimi občinami v Sloveniji jih je 50 % 
v PSR.

• Slovenska Bistrica je edina občina iz PSR, ki spada med deset najbolj privlačnih v Sloveniji.

• Opazna je večja delovna privlačnost Z kohezijske regije v primerjavi z V kohezijsko regijo.

Slika 2: Koeficient delovne privlačnosti v slovenskih občinah za leto 
2020 (Vir podatkov: SURS).
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Občina Plača Vrzel KDP

Trnovska vas 909 -40.8 22.3

Rečica ob Sav. 989 -34.1 29.0

Kozje 1043 -34.2 30.5

Sveta Ana 1018 -33.2 30.7

Sv. Jurij v Sl. g. 1085 -34.6 31.4

Kamnik 1150 -0.1 11500

Žalec 1219 0.2 6095

Lendava 1166 -0.2 5830

Gor. Radgona 1118 0.2 5590

Šentrupert 1598 0.3 5326
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Tabela 2: Občine z najmanjšo in največjo delovno 
privlačnostjo v Sloveniji leta 2020 (Vir podatkov: SURS).



CILJ

• Ugotoviti obseg in doseg odhodnih in 
dohodnih delovnih migrantov za PSR.

• Ugotoviti povezavo med delovnimi 
migracijami in plačilom.

PODATKI

• Število dohodnih in odhodnih 
delovnih migrantov iz in v PSR in neto 
plača.

DELOVNE MIGRACIJE

1189-1235 €

1235-1341 €

1341-1426 €

UGOTOVITVE

• Za vse statistične regije je značilna pozitivna razlika med dohodnimi in odhodnimi 
delovnimi migranti – slovenski delavci so zelo mobilni.

• V PSR največ prebivalcev prihaja na delo iz savinjske, pomurske, osrednjeslovenske SR, 
največ prebivalcev PSR pa odhaja na delo v osrednjeslovensko, savinjsko in pomursko SR.

• Največ prebivalcev iz PSR odhaja na delo v SR regijo z najvišjo neto plačo v Sloveniji, to je 
osrednjeslovenska SR.

• Ker je za PSR značilna najnižja neto plača in pozitivne delovne migracije, neto plača ni 
edini dejavnik delovnih migracij – večji je vpliv prostorske bližine SR delovnega mesta.

Slika 3: Dohodne (levo) in odhodne (desno) delovne migracije za podravsko statistično regijo v primerjavi z neto plačo za leto 2020 (Vir podatkov: SURS). Debelejše 
puščice prikazujejo večje število medregijskih delovnih migrantov.
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PLAČA PO SEKTORJIH

CILJ

• Ugotoviti povezavo med plačilom in vrsto gospodarske 
dejavnosti.

PODATKI

• Neto plača, število zaposlenih po gospodarskih sektorjih 
in izračunana stopnja terciarizacije

UGOTOVITVE

• V Sloveniji podobno kot v drugih razvitih državah 
prevladujejo gospodarske dejavnosti in zaposlovanje v 
terciarnem sektorju.

• Najvišja plača je v osrednjeslovenski, jugovzhodni SR, najnižja 
pa v podravski in zasavski SR.

• Nadpovprečna stopnja terciarizacije je v osrednjeslovenski in 
obalno-kraški SR, najnižja pa v jugovzhodni in koroški SR.

• V PSR je stopnja terciarizacije rahlo pod slovenskim 
povprečjem, povprečna neto plača pa najnižja v Sloveniji.

• Pozitivna korelacija med stopnjo terciarizacije in neto plačo –
regije z večjim številom zaposlenih v terciarnem sektorju 
ustvarijo več dodane vrednosti, kar se odraža v plačilu.

• Možno je sklepati, da kariera v terciarnem sektorju pomeni 
boljše plačilo.

1189-1235 €
1235-1341 €
1341-1426 €

Slika 4: Višina neto plače v primerjavi s stopnjo terciarizacije po 
statističnih regijah za leto 2020 (Vir podatkov: SURS).

Slika 5: Korelacija med stopnjo terciarizacije in višino neto plače 
po statističnih regijah za leto 2020 (Vir podatkov: SURS, 2020).



DELOVNA AKTIVNOST

CILJ

• Ugotoviti strukturo in spremembo števila delovno aktivnih.

PODATKI

• Delovno aktivni nad 60 let in med 15-24 let za leti 2010 in 
2020 ter izračunan časovni indeks in delež v odstotkih.

UGOTOVITVE

• V vseh SR se število DA 60+ močno poveča; poveča se tudi 
število DA 15-24 z izjemo obalno-kraške, primorsko-
notranjske SR, kjer se število zmanjša.

• Največje povečanje DA 60+ je značilno za primorsko-
notranjsko, koroško, zasavsko SR; najmanjše pa za 
osrednjeslovensko, pomursko, podravsko SR.

• Kljub povečanju DA 60+ in DA 15-24 , še vedno prevladujejo 
DA 25-59.

• Za PSR je značilno podpovprečno povečanje števila DA 60+ in 
nadpovprečno povečanje števila DA 15-24.

Slika 6: Spremembe števila delovno aktivnih leti 2010 in 2020 po posamezni 
statistični regiji (Vir podatkov: SURS).
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Slika 7: Starostna struktura delovno aktivnih v Sloveniji leta 2020
(Vir podatkov: SURS).
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ZAKLJUČKI 

CILJ 1: Ugotoviti stanje 
neenakosti pri zaposlovanju 
glede na spol

Največja neenakost je značilna za občino 
Štore, najmanjša pa za Bled. Občina z 
največjo neenakostjo v PSR je Hoče –
Slivnica, z najmanjšo pa Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah.

CILJ 2: Ugotoviti občine z 
najvišjimi in najbolj 
enakopravnimi plačami

Najbolj privlačna občina za zaposlovanje 
je Kamnik, v PSR pa Slovenska Bistrica; 
najmanj privlačna občina pa je Trnovska 
vas, ki se nahaja v PSR, za katero je v 
splošnem značilna najnižja zaposlitvena 
privlačnost. Opazna je tudi manjša 
zaposlitvena privlačnost V Slovenije.

CILJ 3: Ugotoviti obseg in 
doseg odhodnih in dohodnih 
delovnih migrantov za PSR

Za vse SR so značilne pozitivne neto 
delovne migracije, kar pomeni, da so 
Slovenci delovno zelo mobilni. Tako je 
tudi v PSR, kjer je največ dohodnih 
delovnih migrantov iz savinjske SR, največ 
DA pa odhaja v osrednjeslovensko SR, 
kjer so plače najvišje.

CILJ 4: Ugotoviti povezavo 
med delovnimi migracijami in 
plačilom

Delovne migracije so delno odvisne od 
plačila, večji vpliv ima prostorska bližina 
SR bivališča in delovnega mesta.

CILJ 5: Ugotoviti povezavo 
med plačilom in vrsto 
gospodarske dejavnosti

Ugotovljena je pozitivna korelacija med 
stopnjo terciarizacije in neto plačo, kar 
pomeni, da zaposlovanje v terciarnem 
sektorju omogoča višje plačilo, pri tem pa 
obstajajo tudi izjeme.

CILJ 6: Ugotoviti strukturo in 
spremembo števila delovno 
aktivnih 

V vseh SR se je povečalo število DA 60+ in 
v večini SR se je povečalo število DA 15-
24, vendar še vedno prevladujejo DA 25-
59.



IZRAČUNI 

Zaposlitveno enakost po občinah v Sloveniji smo izračunali na podlagi enačbe: NR=
Dak_delo_11 – Dak_delo_12
Dak_delo_11 + Dak_delo_12

Koeficient delovne privlačnosti smo izračunali z enačbo: 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑠𝑝𝑜𝑙

DA smo kategorizirali v sektorje. Dak_delo_A in Dak_delo_B sodita v primarni sektor; Dak_delo_C do Dak_delo_F sodi v sekundarni sektor; 
Dak_delo_G do Dak_delo_T sodi v terciarni sektor. Stopnjo terciarizacije smo izračunali po enačbi:

𝐷𝐴 (𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)

𝐷𝐴 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝐷𝐴 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝐷𝐴 (𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟)

Korelacijo med stopnjo terciarizacije in povprečno neto plačo smo izračunali iz prej izračunane stopnje terciarizacije in Plača_delo_tot.

Razliko DA 15-24 smo izračunali po enačbi: Dak_delo_21 [2020] – Dak_delo_21 [2010]; 
razliko DA 60+ smo izračunali po enačbi: Dak_delo_23 [2020] – Dak_delo_23 [2010]

Časovni indeks spremembe št. DA smo  izračunali z enačbo:     
Dak_delo_23 [2020]
Dak_delo_23 [2010] ∗ 100

Starostno strukturo DA smo izračunali z deleži v odstotkih s pomočjo enačb:
Dak_delo_21 [2020]

Migr_preb_delo
∗ 100

Dak_delo_22 [2020]
Migr_preb_delo ∗ 100

Dak_delo_23 [2020]

Migr_preb_delo
∗ 100
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